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1 Úvod 

Sport se stal nedílnou součástí života velké části populace a setkáváme se s ním od počátku 

vývoje lidstva. Již ve starém Řecku vznikla myšlenka „ve zdravém těle zdravý duch“, 

neboli tzv. kalokagathia. Důvodem je většinou požadavek jak fyzické, tak i psychické 

kondice. V průběhu posledních dvaceti let a pak zejména v poslední době dochází 

k naplňování idejí zdravého životního stylu. Poptávka po službách nabízejících nejrůznější 

sportovní aktivity neustále stoupá, a to v nově vznikajících sportech i sportovních 

tradicích. 

 

V současné době dochází také k velkému nárůstu aquaparků. Jde o nejnovější typ 

„koupaliště“, které plní více zábavnou a relaxační formu než tu plaveckou. Tyto stavby 

vznikají jak ve velkých městech, tak i v menších (jako např. právě v Uherském Hradišti).  

Do otevření aquaparku v Uherském Hradišti mohli obyvatelé Zlínského kraje navštívit 

pouze jediné podobné zařízení, a to v Uherském Brodě. Hlavním důvodem výstavby tohoto 

zařízení byly již nedostačující podmínky plaveckého bazénu, především hygienické normy. 

Toto téma své bakalářské práce jsem si vybrala také z důvodu toho, že bydlím v blízkosti 

Uherského Hradiště a tudíž  se o tuto výstavbu zajímám, a to jak z hlediska průběhu 

výstavby, tak i následně z pozice zákazníka. 

 

Předmětem této práce je především analýza samotného zařízení ve všech jeho fázích, jak 

samotné výstavby, tak i jeho následného otevření, spektra nabízených služeb a také 

spokojenosti zákazníků. Ke všem těmto aspektům byly použity různé metody a techniky. 

Jedna z nejdůležitějších metod byla identifikace silných a slabých stránek, příležitostí 

a hrozeb (SWOT analýza). Následně byl použity marketingový mix, kde došlo k rozboru 

ceny, místa, samotného produktu a následné propagace. Dalším důležitým ukazatelem, 

v této práci, poukazující především na míru spokojenost zákazníka, je metoda 

sociologického výzkumu – dotazník. Dotazníkové šetření bylo prováděno v březnu 2011. 

 

Cílem této bakalářské práce je provést analýzu managementu Aquaparku Uherské 

Hradiště z hlediska nabídky služeb tohoto zařízení pro návštěvníky, případně 

navrhnout opatření, která by vedla ke zvýšení jejich spokojenosti.  

 



 7 

Bakalářská práce je rozvržená do dvou podstatných částí, kde jsou v první části vymezeny 

klíčové pojmy této práce, metody a techniky výzkumu. V části druhé, též označované jako 

část praktická, dochází již k analýze samotného Aquaparku Uherské Hradiště z hlediska 

nabídky služeb, estetického hlediska a také vybavení, použití marketingových nástrojů jako 

SWOT analýza a marketingový mix apod.  
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2 Teoretické vymezení klíčových pojmů 

2.1 Definice managementu 

 

Přesné vymezení pojmu management není zcela jednoznačné. Tomuto anglickému slovu  

se však nejvíce podobá české slovo řízení. Jedním z aspektů je určování cílů a následná 

kontrola plnění. Autoři různých odborných publikací zabývajících se touto problematikou 

nabízí různé definice. 

 

Lednický V. (2008, str. 5) uvádí: „Management je proces plánování, organizování, vedení  

i kontroly lidí a jejich činností uvnitř organizace způsobem, který zajišťuje dosažení 

stanovených cílů efektivní transformací vstupních zdrojů v požadované výstupy.“ 

 

Müller K. (1988, str. 2) definuje management následovně: „Management jsou typické 

činnosti, které manažer vykonává, jako rozhodování, organizování, plánování, 

kontrolování, vedení lidí, koordinace, motivování atd.“ 

 

Robbins S.P. (1989, str.10) uvádí: „Management je oblast studia, která se věnuje stanovení 

postupů, jak co nejlépe dosáhnout cíle organizace.“ 

 

Podstatou managementu je několik málo základních principů: 

 management týkající se lidí 

 integrace lidí do společných projektů 

 vyžadování podnikových společností angažovanosti pro společné cíle  

 možnost růstu a rozvoje v souladu s měnicími se potřebami a příležitostmi 

 podniková organizace tvořená lidmi disponujícími různými dovednostmi  

a znalostmi a vykonávajícími práci mnoha různých typů 

 ukazatele životně důležité pro výkonnost organizace a pro její další přežití (tržní 

postavení, inovační činnost, produktivita, rozvoj zaměstnanců, jakost, 

finanční výsledky…) [4]. 

 

Definice pojmu management lze rozdělit zhruba do tří skupin: 

 Vedení lidí (vykonávání úkolů prostřednictvím práce jiných, jednotlivci pracují 

společně ve skupinách a efektivně uskutečňují zvolené cíle) [11]. 
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 Specifické funkce vykonávané vedoucími pracovníky (jsou vlastnosti manažera 

– rozhodování, organizování, plánování, kontrolování, vedení lidí, 

motivování atd.) [15]. 

 Předmět studia a jeho účel (soubor přístupů, zkušeností, doporučení a metod, 

které manažeři užívají ke zvládnutí specifických činností, směřujících 

k dosažení soustavy cílů organizace) [17]. 

 

Management chápeme jako proces respektující zásady Analýzy „4E“, která zajišťuje 

následující požadavky: 

 účelnost – dělání správných věcí, 

 účinnost – provádění věcí správným způsobem, 

 hospodárnost – realizace věcí s minimálními náklady, 

 odpovědnost – provádění věcí spravedlivě a podle práva [13]. 

 

2.2 Manažer 

 

Pojem manažer je často přiřazován lidem s vedoucími funkcemi, jako např. organizování, 

vedení skupin lidí atd. Jsou to lidé realizující určité cíle a úkoly. Jde o profesi, jejíž nositel 

je zodpovědný za dosahování cílů svěřených mu organizačních  jednotek a ke které 

využívá spolupracovníky [20]. 

 

Manažer musí mít celou řadu vlastností pro plnění daných funkcí. Tyto vlastnosti můžeme 

definovat jako vlastnosti vrozené a vlastnosti získané. Mezi vlastnosti vrozené řadíme: 

 potřeba řídit – lidé, kteří chtějí vést ostatní a uspořuje jich to 

 potřeba moci – nejde jen o autoritu, ale především o své znalosti, zkušenosti  

a dovednosti. Mají silný vliv na ostatní. 

 schopnost vcítit se (empatie) – schopnost zvládnout vyskytující se emocionální 

reakce, pochopení pro spolupracovníky 

 vhodný temperament – vhodné povahové vlastnosti určující chování a reakci 

člověka na vnější podněty 

 inteligence – schopnost samostatného tvůrčího myšlení a vlastnosti jako  

je například představivost, zdravý úsudek, schopnost komunikovat atd. [1]. 
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Mezi získané vlastnosti manažera patří: 

 odborné znalosti 

 ekonomické znalosti 

 sociálně – psychologické znalosti 

 znalost metod řízení 

 dobrá duševní a tělesná kondice [6]. 

 

Členění manažerských rolí podle Mintzberga: 

 interpersonální 

o představitel 

o vedoucí 

o zprostředkovatel 

 informační 

o monitor 

o distributor 

o mluvčí 

 rozhodovací 

o podnikatel 

o řešitel konfliktu 

o poskytovatel zdrojů 

o vyjednavač [11]. 

 

2.3 Manažerské funkce 

 

V historii managementu se manažerským funkcím věnovalo velké množství autorů. Proto 

názory na počet a členění funkcí nejsou jednotné [6]. 

 

Nejužívanější klasifikací manažerských funkcí uvedli Američané Koontz a Weihrich : 

 plánování (planning) – proces vycházející z využívání informací ke zhodnocení 

situace a odhad rozvoje v prostoru a čase, vymezuje postupy a úlohy 

k dosažení plánovaných cílů. Obsahuje plány, analýzy, návrhy atd. 

 organizování (organizing) – představuje časoprostorové uspořádání rolí lidí, jež by 

měli zajistit potřebné činnosti a jejich vzájemné vazby, vytvářet formální 
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organizační struktury. Smyslem organizační struktury je pomáhat konstruovat 

nejlepší prostředí pro vykonávání daných činností. 

 výběr a rozmístění pracovníků (staffing) – jedná se o personální zajištění řídících 

i řízených procesů. Velkou roli zde hrají profesní a kvalifikační předpoklady 

pracovníků (schopnosti, dovednosti, znalosti). Důležitým aspektem  

je vytvoření požadavků na pracovní síly, nábor, výběr, plánování povolání, 

školení, rozvoj uchazečů i stávajících pracovníků, umístění. 

 vedení lidí (leasing) – týká se komunikace mezi jednotlivci a kolektivy (ve vztahu 

nadřízenosti, podřízenosto, spolupráce). Pomocí usměrňování je cílem zajistit 

efektivní plnění úkolů. 

 kontrola (controlling) – měření a hodnocení dosažených výsledků, rozbor a přijetí 

závěrů k odchylkám od standard, měření úspěšnosti činnosti [11]. 

 

Mezi nejrozšířenější teorie motivace patří Maslowova teorie potřeb (viz obr. 2.1): 

 

Obr. 2.1: Maslowova pyramida potřeb 

 

Maslowova pyramida potřeb 
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2.4 Sportovní management 

 

Stejně jako samotný management, tak i sportovní management neměl jednoduchý vývoj. 

Z hlediska zachování našich tradičních podmínek, je obsahově čistější termín 

„management tělesné výchovy a sportu“ [6]. 

Čáslavová, E. (2000, str. 11) definuje sportovní management následovně: „Pojem 

sportovní management ev. management sportu lze chápat jako způsob uceleného řízení 

tělovýchovných a sportovních svazů, spolků, klubů, tělovýchovných jednot, družstev, které 

alespoň zčásti akcentují podnikatelsky orientované chování. Dále jde zcela bezvýhradně 

přímo o způsob řízení v podnikatelské sektoru výroby sportovního zboží či provozování 

placených tělovýchovných a sportovních služeb.“ 

 

Tři aspekty odlišující sportovní management od jiného řízení v podnikání: 

 sportovní marketing 

 podnikání ve sportu 

 zaměstnání v průmyslu, který vyrábí sportovní zboží [16]. 

 

2.5 Sportovní manažer 

 

Sportovním manažerem je: 

 manažer na úrovni vedení sportovní činnosti – vedoucí sportovních družstev  

i jednotlivců, specialisté, lidé vyškolení pro sportovní akce (mistrovství 

Evropy, Mistrovství světa, příprava OH atd.), specialisté pro uplatnění sportu 

ve volném čase lidí, v pracovním procesu, mezi zdravotně handicapovanými 

lidmi atd. 

 manažer na úrovni řízení určitého sportovního spolku – členové výkonných výborů 

sportovních a tělovýchovných svazů, sekretáři svazů, vedoucí sportovních 

středisek řízených armádou a policií apod. 

 manažer v podnikatelském sektoru výroby sportovního zboží či provozování 

placených tělovýchovných služeb – vedoucí fitness, vedoucí výroby 

sportovního nářadí a náčiní, pracovníci reklamních a marketingových agentur 

pro tělesnou výchovu a sport atd. [2]. 
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V procesu řeší sportovní manažer typické úkoly, což jsou základní činnosti jeho práce. 

Tyto činnosti nejsou jednotlivě izolovány a jejich uplatnění, použití a kombinace značně 

variabilní a to podle prostředí, specializace a kvalifikace [6]. 

 

Prostředí ve sportu v České republice dělíme na: 

 Spolkový sektor tělesné výchovy a sportu 

o tělovýchovné jednoty, sportovní kluby na bázi občanských sdružení  

i obchodních společností, 

o zastřešující sportovní organizace – sportovní svazy, federace, asociace, 

o veřejně prospěšné společnosti. 

 Komunální sektor 

o školní sportovní tělovýchovné kluby, 

o řízení tělovýchovných zařízení v komunální sféře 

o zajišťování komunální péče o tělovýchovné a sportovní aktivity 

handicapovaných jedinců, 

o zajišťování pohybové rekreace v městských aglomeracích. 

 Podnikatelský sektor 

o vedení zařízení poskytujících placené tělovýchovné a sportovní služby 

provozované podnikateli (jedinci, obchodní společnosti atd.) 

o zařízení provozující marketingové a reklamní služby 

o podniky na výrobu sportovního nářadí a náčiní, 

o cestovní kanceláře, 

o rekreační komplexy [6]. 

 

Prostředí charakterizujeme jako: 

Neziskové prostředí: 

- toto prostředí má pro řídící práci výhody jako: 

 méně konkurenční pracovní prostředí než ve výdělečných organizacích 

 existence stimulů pro manažery ve formě daňových úlev 

 velká nabídka služeb a programů. 

- nevýhody v těchto organizacích: 

 služby a programy jsou omezovány při napjatém rozpočtu 

 z hlediska pracovní kariéry neobvyklý pracovní postup 
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 řídící proces bývá ovlivňován rozhodnutími a nařízeními vládních 

organizací a státními orgány 

 počítá se i s dobrovolnými a neprofesionálními pracovníky 

 organizace jsou často málo výkonné 

Ziskové prostředí: 

- prostředí orientované ziskově má následující výhody: 

 dobrá příležitost pro reklamu 

 preciznější dělba práce, vyšší finanční motivace pracovníků 

 flexibilnější vykonávání operací 

 další podnikatelské příležitosti. 

- mezi nevýhody se řadí: 

 intenzivnější konkurenční prostředí 

 velká zodpovědnost pracovníků někdy i neodpovídající výši platu 

 řízení sportovních činností často přizpůsobeno představám majoritních 

sponzorů [6]. 

 

2.6 Definice marketingu 

 

Pro pojem marketing existuje celá řada definic. Jednu takovou uvádí Kotler, P. (1992, str. 

87): „Marketing je společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny získávají  

to, co potřebují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných produktů 

s ostatními.“ 

 

V pojetí americké marketingové asociace je marketing definován jako „proces plánování  

a uskutečňování koncepce, ocenění, stimulování a distribuce nápadů, zboží a služeb pro 

vytvoření výměny uspokojující cíle jednotlivce firmy“ [8]. 

Existuje dvojí pojetí marketingu: 

 Koncepční teorie marketingu zdůrazňující podnikatelské aktivity, vymezuje 

dlouhodobé strategické cíle podniku od kterých se pak odvíjejí způsoby řízení 

a hlavní jednání podniku. 

 Funkční pojetí marketingu, které vymezuje marketing jako souhrn metod a nástrojů 

rozhodujících v oblasti výroby, cen, distribuce a propagace. Všechny nástroje 

v jednotném komplexu slouží globálním cílům podniku [8]. 
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V roce 1948 byl marketing definován N. H. Bordnem a nazván marketingovým mixem. 

Počet nástrojů marketingového mixu se různil – od tří až do sedmi prvků [8]. 

 

 

Nejznámější a nejpoužívanější je E. J. McCartyho členění, které nazýváme čtyři „P“: 

Product – produkt, výrobek 

Jedná se o výrobky a služby, které mají přinést spotřebiteli užitek. Jedná se o fyzický 

vzhled výrobku, kvalitu, stylu, značce, obalu, atd. Vlastnosti výrobku by měly vyhovovat 

požadavkům zákazníka. 

Price – cena v marketingu 

Značí hodnotu produktu, vyjádřena v penězích. Cena by měla bát stanovena tak,  

aby umožňovala podniku realizovat nutný zisk. Musí být zároveň co nejpřijatelnější pro 

zákazníka. Stanovení ceny je složitý proces, který může různým způsobem ovlivnit 

výsledek podniku. Obtížnější je určení ceny ve sféře nemateriální. Při tvorbě ceny  

u produktů se často počítá s uplatněním necenových nástrojů marketingu – balení, značky, 

způsobu distribuce, propagace. 

Place – místo, distribuce, prodej 

Představuje cestu, jak se produkt dostane k zákazníkovi. Jedná se o taktéž o umístění 

produktu, dostupnosti, distribuci. Pro určení distribuční cesty je důležité, zda je produkt 

hmotný či nehmotný. 

 hmotný – má fyzický rozměr, musí být dopraven do místa prodeje (např. obuv) 

 nehmotný – nemají fyzický rozměr, zahrnují takové produkty jako jsou služby, 

místa, myšlenky, … 

Promotion – marketingová propagace, komunikace 

Pod tímto pojmem se rozumí přesvědčivá komunikace za účelem prodeje produktů 

potencionálním zákazníkům. Propagace v sobě zahrnuje čtyři základní činnosti: 

 reklama – na výrobcích, na služby, reklama v médiích, atd. 

 publicita – rozhovory s významnými osobnostmi 

 opatření na podporu prodeje – dny otevřených dveří, sleva při x-té návštěvě, apod. 

 osobní prodej – prodej služeb prostřednictvím manažera, atd. [2]. 
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Obsah marketingového mixu je předmětem mnoha diskusí. Mnoho autorů se přiklání k tzv. 

rozšířenému marketingovému mixu – marketingového mixu služeb, který v sobě zahrnuje 

sedm prvků: produkt, cena, místo, propagace, lidské zdroje, procesy a služba zákazníkovi 

(viz obr. 2.2) [8]. 

 

Obr. 2.2: Rozšířený marketingový mix 

 

 

Zdroj: DURDOVÁ, I. Základní aspekty marketingu ve sportu. 

 

 

2.7 Sportovní marketing 

 

Pitts B.G. a Stotlar, D.K. (1996) definují sportovní marketing jako proces navrhování  

a zdokonalování činností pro výrobu, oceňování, propagaci a distribuci sportovního 

produktu tak, aby byly uspokojeny potřeby a přání zákazníků a bylo dosaženo cílů firmy 

[8]. 

 

Mulin B.J. a Hardy, S. (2000) tvrdí, že sportovní marketing se skládá ze všech aktivit, 

které jsou určeny k tomu, aby vyšly vstříc všem požadavkům a přáním sportovních 

spotřebitelů pomocí procesu výměny [8]. 

 

 

Propagace 

 

Služba 

uživateli 

 

Produkt 

 

Místo 

 

Lidé 

 

Cena 

 

Procesy 
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2.8 Sportovní produkt 

 

Tento pojem nelze zcela jednoznačné vymezit. Tělesná výchova a sport dávají na trh 

mnoho produktů materiálních i nemateriálních. 

Mezi materiální produkty v tělesné výchově a sportu řadíme: 

 sportovní nářadí 

 sportovní náčiní 

 sportovní oděvy, výstroj 

 produkty související se sportem sekundárně (potravinové doplňky, sportovní 

kosmetika aj.) [8]. 

 

Mezi nemateriální produkty v tělesné výchově a sportu patří: 

 základní produkty 

o nabídka tělesných cvičení 

o nabídka sportovních akcí 

o nabídka rekreačně-regeneračních akcí 

o služba jako sportovní produkt 

 produkty vázané na osobnost 

o výkony sportovců 

o výkony trenérů 

o výkony poskytovatelů sportovních služeb 

 myšlenkové produkty 

o výzkum v tělovýchovné a sportovní oblasti 

o rozvoj kinantropologie 

o sportovní informace šířené médii v odborné nebo populární formě 

o prožitkovost, hodnoty zážitků 

 vedlejší produkty tělovýchovných a sportovních zařízení 

o společenské akce 

o reklamní vystoupení sportovců, trenérů 

o pojištění cvičenců a sportovců 

o doprava, vstupenky apod. 

o hostinské služby [8]. 
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2.9 Produkt jako služba 

 

Rekreační zařízení nabízejí svým zákazníkům především služby uspokojující jejich 

potřeby. 

Definice služby zní takto: „Služba je jakákoliv činnost nebo výhoda, kterou jedna strana 

může nabídnout druhé straně, je v zásadě nehmotná a jejím výsledkem není vlastnictví. 

Produkce služby může, ale nemusí být spojená s hmotným produktem.“ [10]. 

 

K rozlišení služeb a zboží používáme větší počet vlastností. Mezi nejpoužívanější 

charakteristiky služeb patří: 

 nehmotnost 

 neoddělitelnost 

 heterogenita 

 zničitelnost 

 vlastnictví [19]. 

 

Nehmotnost 

Nehmotnost je jedna z nejcharakterističtějších vlastností služeb, od které se vyvíjí další 

vlastnosti. Čistou službu lze jen těžce zhodnotit fyzickým smyslem, nelze si jí před koupí 

prohlédnout a jen v málo případech ji lze vyzkoušet. Mnohé vlastnosti, na které se při 

marketingové komunikaci zboží odvolává reklama, zůstávají při prodeji služeb 

zákazníkovi skryté. Některé prvky představující kvalitu nabízené služby, jako například 

spolehlivost, osobní přístup poskytovatele služby, důvěryhodnost, jistota apod., lze ověřit 

až při nákupu a spotřebě služby. Výsledkem je větší míra nejistoty zákazníků při 

poskytování služby. Zákazník má tak ztížený výběr mezi konkurujícími si poskytovateli 

podobných služeb [19]. 

 

Neoddělitelnost 

Jde o další z charakteristických vlastností služeb. Poskytovatel služby a zákazník se musí 

setkat v místě a v čase tak, aby výhoda, kterou zákazník získává poskytnutím služby, 

mohla být realizována. Neoddělitelnost má vliv na využívání marketingových nástrojů jak 

při prodeji, tak i při vývoji služeb. Neoddělitelnost je příčinou, že zákazník  

je spoluproducentem služby [19]. 
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Heterogenita (variabilita) 

Variabilita služeb souvisí především se standardem kvality služby. V procesu poskytování 

služeb jsou přítomní lidé, zákazníci a poskytovatelé služeb. Jejich chování nelze předvídat, 

v případě zákazníků je dokonce obtížné stanovit určité normy. Heterogenita výstupů 

poskytování služeb, tedy jejich výsledného efektu, zvyšuje význam vytváření postavení 

služby ve vztahu s konkurencí a má též vliv na zdůrazňování obchodního jména a značky. 

Nehmotnost a variabilita služeb vedou také k tomu, že služby lze jen obtížně patentovat. 

Variabilita je příčinou, že zákazník nemusí vždy obdržet stejnou kvalitu služby, navíc  

si vybírá mezi konkurujícími si produkty a musí se často podrobit pravidlům pro 

poskytování služby, aby byla zachována konzistence její kvality [19]. 

 

Zničitelnost služby 

Nehmotnost služby vede k tomu, že je nelze skladovat, uchovávat, znovu prodávat  

a vracet. Neznamená to však, že služby, které byly poskytnuty špatně, nelze reklamovat. 

Někdy lze nekvalitní službu nahradit poskytnutím jiné, kvalitní [19]. 

 

Nemožnost vlastnit službu 

Tato vlastnost souvisí s její nehmotností a zničitelností. Při poskytování služby nezískává 

směnou za své peníze zákazník žádné vlastnictví služby, kupuje si jen právo na poskytnutí 

služby. Nemožnost vlastnit služby má vliv na konstrukci distribučních kanálů, pomocí 

které se služby dostávají k zákazníkům. Tyto kanály jsou obvykle přímé, nebo velmi 

krátké. Nemožnost vlastnit služby je příčinou toho, že zákazník vlastní jen právo  

na poskytnutí služby [19]. 

 

2.10 Organizování ve sportu 

 

Většina organizací působících na území České republiky v oblasti masového, 

výkonnostního a vrcholového sportu používá právní formu občanského sdružení podle 

zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. Mimo tuto právní formu působí ve sportu  

i řada dalších subjektů s různou právní formou – společnost s ručením omezeným, akciové 

společnosti, příspěvkové organizace zřízené státem a obcemi apod. Jednotliví sportovci  

a sportovní organizace se řídí při své činnosti především ustanoveními občanského 

zákoníku. Každá sportovní organizace si buduje vlastní organizační strukturu [6]. 
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Sportovní organizace lze rozdělit na: 

 sportovní organizace se statutárním orgánem – jednotlivcem (předseda, 

prezident,…) 

 sportovní organizace s kolektivním statutárním orgánem (výbor TJ, představenstvo, 

správní rada apod.) [6]. 

 

Typologie sportovních organizací 

Ve sportovním prostředí působí několik typů sportovních organizací, které dělíme na: 

 Občanská sdružení – podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 

 Organizace s mezinárodním prvkem působící na území České republiky v souladu 

se zákonem č.116/1985 Sb. o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním 

prvkem v České republice – jedná se o mezinárodní sportovní federace, které 

mohou mít na území ČR sídlo, nebo zde působí prostřednictvím  

své organizační jednotky. 

 Rozpočtové nebo příspěvkové organizace zřízené ústředním orgánem státní správy 

nebo v případě příspěvkových organizací i obcí k zajišťování např. 

vrcholového sportu. 

 Nadace a nadační fondy zřízené podle zákona č.227/1997 Sb. o nadacích  

a nadačních fondech, pokud jsou tyto subjekty zřízeny za účelem 

shromažďování prostředků určených k rozvoji a tělovýchovy. 

 Zájmová sdružení právnických osob, pokud je jejich účelem existence činnosti 

v oblasti tělovýchovy a sportu. 

 Obchodní společnosti a družstva – vzniklá za účelem provozování sportovní 

činnosti, zejména pak u vrcholových celostátních soutěží v kolektivních 

sportech. 

 Obecně prospěšné činnosti vzniklé za účelem poskytování obecně prospěšných 

služeb v oblasti tělovýchovy a sportu [6]. 
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3 Metody a techniky výzkumu 

Metoda je tvořena systémem pravidel a principů určující třídy možných systémů operací, 

vedoucích od určitých výchozích podmínek k dosažení předem daného cíle. Některé 

metody můžeme použít víceúčelově, pro více vědních oborů. Jiné pouze pro jeden z nich. 

V každé metodě jsou používány různé sociologické techniky. Ty jsou při uplatňování 

metod pracovními nástroji, jimiž je shromažďován materiál a jimiž jsou zajišťována 

potřebná data pro interpretaci. Samotné zpracování nasbíraného materiálu se děje pomocí 

výpočetní techniky, kde získáváme velké množství dat (tabulek, grafů a jiných údajů). 

Úkolem je získaná data vysvětlit [7]. 

 

3.1 Metody 

 

Mezi nejčastější metody sociologického výzkumu patří: 

 Metoda dotazování – patří mezi nejčastěji používané metody, které jsou 

založeny na písemném nebo ústním dotazování, a to buď přímém, nebo 

realizovaném na základě zprostředkovatele. K dotazování můžeme použít 

také telefonní přístroj nebo internet. 

 Metoda terénního výzkumu – studuje okolí spolu s jevy, které chce podnik 

poznat co nejpodrobněji. 

 Metoda experimentální – umožňuje, za uměle vytvořených podmínek, 

pozorovat chování subjektů či vztahů mezi nimi. Tyto pokusy lze provádět 

v terénu či v laboratořích. 

 Metoda statistická – na základě matematické statistiky, lze zkoumat celou 

populaci nebo jen určitý vzorek. 

 Metoda historická – zkoumá jevy, které již prošly určitou historií, určitým 

vývojem. 

 Metoda sociometrická – analýzou jednotlivců dochází ke zkoumání 

mezilidských vztahů v dané situaci. 

 Metoda monografická, případová (kausální) – zaměřuje se na podrobné 

zkoumání pouze jednoho případu, jedné studie. 
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 Metoda introspektivní (sebepozorovací) – zahrnuje zkoumání osobních 

vnitřních prožitků nebo procesů a opírá se tak o vlastní zkušenosti  

a znalosti. 

 Metoda komparace – porovnávání dvou či více objektů. 

 Metoda analytická – znamená rozbor zkoumaného celku [5]. 

 

3.2 Techniky: 

 

Nejčastěji používané techniky: 

 Technika dotazníku spadá do metody dotazovací. Podílí se na tvorbě dotazníků 

a anket. 

 Technika rozhovoru neboli interview mezi respondentem a tazatelem. Rozhovor 

lze uskutečnit také prostřednictvím telefonu. 

 Technika pozorování je založena na pozorování prostředí nebo okolí, jeho 

reakcí a chování [5]. 

 

3.3 Dotazník 

 

Dotazník je jednou z nejrozšířenějších technik sociologického výzkumu. Je používán  

tam, kde je třeba získaný materiál podrobit kvantitativní analýze. Dotazník bývá často 

spojován s matematicko-statistickou metodou. 

Výhodou dotazníku je: 

 relativně málo nákladný 

 postihuje velký počet respondentů 

 vyžaduje poměrně málo času v provádění – vyplňování a při zpracovávání 

výsledků 

 málo náročný na počet výzkumných pracovníků 

 respondenti mají možnost si odpověď rozmyslet 

 udržuje standardnost situace, ze které šetření probíhá. 

Nevýhody dotazníku: 

 je neosobní 

 existuje možnost nepochopení otázky 
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 neúmyslné vynechání odpovědi na některou otázku 

 úmyslné zkreslení odpovědí 

 nezájem, nechuť účastnit se výzkumu 

 omezenost ve výběru odpovědi, zvláště u uzavřených otázek (limitováno výčtem 

odpovědi dle nabídky) [7]. 

 

Typy otázek: 

 Otevřené (volné otázky) – dotazovaný odpovídá svými slovy, vyjadřuje  

se volně k problému. Nevýhodou může být náročnost při zpracovávání 

odpovědí, neboť se musí provést kategorizace odpovědí. 

 Uzavřené otázky – dotazovaný má určitý výčet odpovědí (možností), ze kterých 

si vybírá. 

 Polootevřené (polouzavřené) otázky – vedle výčtu alternativ je ještě jedna 

možnost – „jiná odpověď“, kterou dotazovaný může využít tehdy, když  

mu nevyhovuje žádná z předtištěných odpovědí [7]. 

 

Nejčastější typy uzavřených otázek: 

 dichotomické – pouze dvě vzájemně se vylučující odpovědi (např. ano – ne) 

 polytomické (mnohonásobné) – výběrové otázky – možnost výběru jedné 

z uváděných možností 

 polytomické, výčtové otázky – dotazovaný vybírá více než jednu z uváděných 

možností 

 polytomické, stupnicové otázky – respondent vybírá několik odpovědí  

a seřazuje je do pořadí 

 filtrační otázky – typ otázek: „odpověděl-li jste na předcházející otázku kladně, 

pak…“ 

 kontrolní otázky – těmito otázkami se ověřuje věrohodnost odpovědí 

dotazovaného [7]. 
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3.4 SWOT analýza 

 

Jedná se o jednu ze základních metod marketingového auditu. Metoda je nazvána podle 

počátečních písmen těchto anglických slov: 

 

Český název  Anglický název 

Silné stránky  Strengths 

Slabé stránky  Weaknesses 

Příležitosti  Opportunities 

Hrozby  Threats 

 

Aplikace vhodné marketingové strategie je závislá na tom, jak firma dokáže zhodnotit  

na jedné straně silné a slabé stránky (analýza S/W) a jak dokáže identifikovat vhodné 

příležitosti a hrozby (O/T) [19]. 

 

Tuto metodu lze využívat nejenom pro oblast podnikového manažerského rozhodování,  

ale lze ji také aplikovat při analýze povahy rozmanitých jevů a procesů. V podnikové praxi 

lze tuto metodu obsáhle využít také při posuzování, porovnávání a hodnocení 

podnikatelských záměrů či aktivit podniku (současných i v budoucnu uvažovaných)  

na základě analýzy vnějšího a vnitřního prostředí. 

SWOT analýza by měla označit zásadní faktory, takové, které mají pro danou oblast 

klíčový význam. Posláním SWOT analýzy je: 

 na jedné straně posoudit relevantní vnitřní možnosti či předpoklady podniku 

k realizaci a uplatňování určitých podnikatelských záměrů nebo aktivit 

 na druhé straně také posoudit ve vztahu k interním možnostem či předpokladům 

podniku také vnější příležitosti a hrozby, které jsou významné  

pro podnikatelský úspěch daných podnikatelských záměrů [9]. 

 

Kombinace, porovnávání a integrace identifikovaných hrozeb, příležitostí, silných  

a slabých stránek se uspořádává pomocí matice SWOT (obr. 3.1.). Tato matice usnadňuje  

a zpřehledňuje provádění situační analýzy a vyhodnocování jejích výsledků pro potřeby 

manažerského rozhodování [9]. 
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Existují čtyři přístupy či strategie, které jsou obsaženy v matici SWOT: 

 přístup SO (strategie Maxi-Maxi) – podnik využívá svých vnitřních silných stránek 

k využití vnějších příležitostí. Jedná se ofenzivní podnikatelský přístup 

z pozice síly, např. uplatnění nového produktu. 

 přístup ST (strategie Maxi-Mini) – podnik využívá vnitřních silných stránek 

k uniknutí nebezpečím, k eliminaci či blokování hrozeb. Jedná se střet 

vnitřních silných stránek podniku s vnějšími hrozbami s cílem vyloučit nebo 

významně omezit jejich negativní dopady. 

 přístup WO (strategie Mini-Maxi) – snaha eliminace vnitřních slabých stránek  

za pomoci vnějších příležitostí. 

 přístup WT (strategie Mini-Mini) – tento přístup je pro podnik nejméně příznivý. 

Znamená např. redukování určitých stávajících produktů či produktových řad, 

redukce nebo likvidace předpokládaných podnikatelských záměrů [9]. 

 

Obr. 3.1: SWOT analýza 

 

 

Zdroj: HADRABA J. Produktový mix – tvorba inovací produktů. 
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4 Problematika managementu Aquaparku Uherské Hradiště 

Tato část bakalářské práce se zabývá analýzou samotného Aquaparku Uherské Hradiště,  

a to především z hlediska vybavenosti areálu, nabídky služeb, spokojenosti zákazníků 

prováděného pomoci dotazníkového šetření apod. 

 

4.1 Město Uherské Hradiště 

 

Uherské Hradiště bylo založeno roku 1257. Město rozprostřené na levém břehu Moravy 

mezi Chřiby a Bílými Karpaty je právem považováno za jedno z hlavních center Slovácka. 

Město se může pochlubit bohatou historií a množstvím památek počínaje odkrytými 

velkomoravskými stavbami až po architekturu městského centra. V Hradišti můžete 

navštívit expozice Slováckého muzea a Galerie Slováckého muzea a blíže se zde seznámit 

s bohatými kulturními tradicemi Slovácka. Hradiště je také dějištěm řady zajímavých akcí, 

například Letní filmové školy nebo Festivalu hudebních nástrojů lidových muzik. Uherské 

Hradiště a především Mařatice jsou také centrem vinařství. Historické sklepy určitě stojí  

za obhlídku a hradišťská vína za ochutnání. Hradiště je jako stvořené pro prožití zajímavé 

dovolené. Poznávat zdejší pamětihodnosti a přírodní krásy můžete na stezkách pro pěší, 

pro cyklisty, v koňském sedle, z koše balónu nebo z paluby lodi na Baťově kanálu. Můžete 

sportovat nebo jen tak odpočívat u vody, dokonce tu můžete i lyžovat na umělém svahu. 

Současným starostou města je pan Květoslav Tichavský (viz tab. 4.1). 

. 

Tab. 4.1: Základní informace o městě 

Rozloha 21,257 km
2
 

Počet obyvatel 25 969 (14.1.2011) 

Nadmořská výška 179 m 

Starosta Květoslav Tichavský 

Zdroj: vlastní 
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4.2 Představení a průběh výstavby objektu 

 

Venkovní koupaliště vzniklo v 60. letech minulého století. Projekt výstavby krytého 

plaveckého bazénu zpracovala v 80. letech minulého století firma Sportprojekt Praha a.s. 

Do provozu byl bazén uveden roku 1991. V roce 2008 byl již plavecký bazén nevyhovující 

z hlediska hygienických a také z technických důvodů. V létě 2008 byl přerušen provoz 

venkovní části areálu a krytý plavecký bazén 30. června 2009. Proto nebylo možné jak 

venkovní, tak i krytý plavecký bazén nadále využívat. Touto problematikou se zabývala 

uherskohradišťská radnice již od roku 2003, kde vznikaly různé koncepce a studie  

na rekonstrukci tohoto objektu a na jeho modernizaci. Nebylo vůbec jednoduché najít 

strategického partnera, a to až do roku 2009, kdy se jím stala brněnská firma Unistav. 

V průběhu se rekonstrukce potýkala s několika problémy, kde např. muselo dojít i k opravě 

střechy, která nebyla vůbec plánována. Přestavba sportovně-relaxačního centra za 250 

milionů korun byla dokončena v listopadu 2010. První návštěvníky přivítal tento objekt  

21.12.2010.  

 

4.3 Management Aquaparku Uherské Hradiště 

Od 1. dubna 2010 je Aquapark Uherské Hradiště příspěvkovou organizací, kde post 

ředitele zastává pan Ing. Vlastimil Skála.  

Obr. 4.1: Logo Aquaparku Uherské Hradiště 

 

 

Zdroj: http://www.aquapark-uh.cz/ 

 

 

Organizační struktura Aquaparku Uherské Hradiště 

Na obr. 4.2 je zobrazena organizační struktura Aquaparku Uherské Hradiště. V čele této 

příspěvkové organizace je pan Ing. Vlastimil Skála. Na pozici ekonoma a zástupce ředitele 

se nachází pan Ing. Petr Holoubek Ph.D., paní Adéla Bílková je mzdovou účetní. 



 28 

Vedoucím provozu je Petr Plaček a vedoucí gastronomického provozu pan František 

Tatařík, který má plně k dispozici barmany a kuchaře. Vedoucí provozu Petr Plaček  

se stará o plavčíky, recepční a strojníky. 

 

 

Obr. 4.2: Organizační struktura Aquaparku Uherské Hradiště 

 

 

Zdroj: interní materiály 

 

 

4.4 Objekt Aquapark Uherské Hradiště 

 

Celý objekt je rozdělen na čtyři zóny, které se vyznačují různým způsobem tělocvičné 

rekreace. Může se jednat jak o plavání, zábavnou část, tak i samotný odpočinek  

a regeneraci. Otevírací doba jednotlivých zón se liší (viz. tab. 4.2). 

 

Tab. 4.2: Otevírací doba 

 

Zdroj: http://www.aquapark-uh.cz/informace/23/ 

 

 

ředitel 

ekonom 

zástupce ředitele 

 

 

vedoucí provozu 

vedoucí 

gastronomickéh

o provozu 

 

 

mzdová účetní  

 

strojníci 

 

plavčíci 

 

recepce 

 

barmani, kuchaři 
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4.4.1 Zóna 1 

Tato zóna je zaměřena na kondiční plavání a výuku plavání jak jednotlivců, tak organizací 

či jiných zájmových skupin. Nachází se v ní dva bazény a parní kabina. 

 

Plavecký bazén 

 velikost 25m x 16,7m 

 hloubka 1,3m až 1,9m 

 8 drah (1 dráha max. pro 10 osob) 

 

Dětský výukový bazén 

 velikost 12m x 8m 

 hloubka 0,4 až 0,8m 

 

Parní kabina 

 společná parní kabina pro oba bazény 

 samostatná sprcha 

 

4.4.2 Zóna 2 

Zóna 2 je určena pro aktivní vodní radovánky a bohaté sportovní vyžití, ale také i relaxaci. 

Tato zóna obsahuje: 

 

Zábavný bazén 

Zábavný bazén nepravidelného tvaru nabízí divokou řeku, vodní číši, vzduchovou lavici, 

vodní chrliče a dnové perličky. Pro relaxaci jsou určeny dva whirpooly s teplou vodou. 

 

Dětské brouzdaliště 

Tento bazén je určen pro děti a jejich rodiče. Součástí dětského brouzdaliště je chrlič  

a vodní hříbek. Toto brouzdaliště je na dohled od posezení v aqua baru. 

 

Výplavový bazén 

Tento bazén je celoročně vyhřívaný na 33C a slouží ke koupání pod širým nebem. 
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Tobogány 

V aquaparku se nachází dva tobogány (X Tube a Black hole). Startovní výška tobogánů  

je 15,4 metrů z částečně prosklené toboganové věže s výhledem na letní koupaliště. 

 

X Tube 

 jedná se o nejdelší tobogán v ČR 

 celková délka atrakce 185,6 m 

 provedení barevný laminát s prosvitem denního světla 

 jízda pouze na nafukovacích duších jednomístných, dvoumístných i rodinných 

třímístných 

 

Black hole 

 celková délka atrakce 140 m 

 jedinečné osvětlení tvořené barevnými diodami, umožňující kombinaci až 16,7 

milionů barev 

 v provedení nerez 

 jízda bez kruhů 

 

4.4.3 Zóna 3 

Zóna 3, označována také jako wellness centrum, je prostředí 4 saun navozující příjemnou 

uklidňující a relaxační atmosféru. Pro saunování může návštěvník zvolit prohřívárnu  

dle svých požadavků. 

 

Finská – dřevěná 

Finská sauna se vyznačuje vysokou teplotou a minimální vlhkostí. Dochází tak  

k hloubkovému prohřátí celého těla, ze kterého se přes kůži vyplavují škodlivé toxiny. 

 teplota 90 - 100 
o
C 

 vlhkost 3 – 12 % 

 

Balnárium – dřevěná 

Balnárium je vhodnou alternativou pro návštěvníky, kterým není příjemná vysoká teplota 

finské sauny. Vzhledem k tomu, že zde dochází k pozvolnějšímu prohřátí těla, je možné 

setrvávat v tomto typu sauny delší dobu. 



 31 

 

 teplota 55-60 
o
C 

 vlhkost 40 % 

 

Turecká lázeň – keramická 

Díky nízké teplotě dochází v této lázni k menšímu prohřátí těla, ale 100 % vlhkost 

zajišťuje ideální podmínky pro uvolnění svalů a průdušek a poskytuje úlevu  

při revmatických potížích. Turecká lázeň se od parní liší tím, že jsou do vyvíječe páry 

dávkovány orientální esence. Požitkáři se v této lázni mohou těšit na vytápěné sedačky  

i podlahu a osvětlení „hvězdné nebe“. 

 teplota 42-45 
o
C 

 vlhkost 100 % 

 

Bylinná lázeň – keramická 

Jedná se rovněž o mírnější formu prohřátí organismu nejen teplem ze vzduchu, ale  

i ze sedaček a podlahy. Léčebným účinkem bylinné lázně je inhalování bylinných esencí. 

 teplota 55 - 65 
o
C 

 vlhkost 20 – 40 % 

 

Ochlazovací centrum 

Pro ochlazení lze zvolit studený vzduch či ochlazovací bazének na venkovní terase nebo 

ochlazovací a zážitkové sprchy uvnitř wellness centra. Zde jsou k dispozici sprchy 

„raindance“, „příval“, „ledová mlha“, „polární blesk“, ale také polévací vědra nebo studna 

s ledovou tříští. 

 

Slaný whirlpool 

Wellness centrum nabízí také whirpool se slanou vodou, která má velmi pozitivní vliv  

na stav pokožky, pohybového a dýchacího ústrojí, urychluje proces detoxikace a příznivě 

působí i na psychiku. 

Po saunování si zákazník může odpočinout v prostorné odpočívárně nebo se občerstvit  

ve wellness baru s nabídkou lehčích jídel a širokého sortimentu nealkoholických nápojů. 

Celá zóna 3 je bezplavková. Návštěvník se zde pohybuje v prostěradle. 
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4.4.4 Zóna 4 

Tato zóna je také nedílnou součástí aquaparku. Tou je moderní letní koupaliště nabízející 

celodenní vyžití všem věkovým kategoriím. 

 

Víceúčelový bazén 

Pro plavce je nachystáno 6 plaveckých drah z víceúčelového bazénu o délce 25 m. 

Součástí tohoto bazénu jsou atrakce pro všechny milovníky vody a zábavy. Jedná  

se o masážní lavice, perličky, míčový záliv, vodní chrliče, vlnový záliv, skluzavky, 

lezeckou stěnu a houpací síť. 

 

Dětský bazén 

Pro děti je určen venkovní dětský bazén s vodním hřibem, vzduchovými perličkami, 

vodním chrličem a ježkem. U bazénu je slunečníky stíněná plocha s pružinovými herními 

prvky pro menší děti. 

 

Občerstvení 

Součástí zóny 4 je letní terasa s občerstvením a bufet u dětského bazénu. Dále bude možno 

využívat stánek s pestrou nabídkou zmrzliny. 

 

Sportovní hřiště 

Součástí areálu jsou pro návštěvníky volně přístupná sportovní hřiště – víceúčelové, 

beachvolleybalové, pro pétanque a pro plážový fotbal. Samozřejmostí je přístup  

na tobogány a nerezový výplavový bazén. 

 

 

4.4.5 Restaurační zařízení 

V areálu aquaparku je situováno pět restauračních zařízení - samoobslužná restaurace, aqua 

bar, venkovní bar s terasou, letní bufet a wellness bar. 

Každý z těchto provozů má svoji nabídku, která jistě zaujme dospělé i dětské návštěvníky. 
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Samoobslužná restaurace 

Ve vstupní hale přivítá návštěvníky samoobslužná restaurace nabízející po celý den teplá 

jídla, v rámci poledního menu i jídla regionální kuchyně, minutkové pokrmy, výběr salátů, 

kávu, dezerty a v neposlední řadě sladkosti pro děti. Tato restaurace je volně přístupná bez 

nutnosti placení vstupného do aquaparku. 

 

Aqua bar 

Využijí jej především návštěvníci vnitřního prostoru vodních atrakcí (zóna 2). Je zde 

základní nabídka teplého i studeného rychlého občerstvení a zmrzlina. Všechno jídlo a pití 

je z bezpečnostních důvodů podáváno v plastových nádobách. 

 

Wellness bar 

Odpočinkové posezení ve wellness baru (zóna 3) nabídne návštěvníkům široký sortiment 

nealko nápojů. 

 

Venkovní bar s terasou 

Pro návštěvníky venkovní části aquaparku (zóna 4) je připravena krytá venkovní terasa  

s nabídkou rychlého občerstvení, teplých hotových jídel a minutkových pokrmů, 

cukrovinek, zákusků a zmrzliny. Sortiment nealko nápojů je doplněn nealko pivem. 

 

Letní bufet 

Toto zařízení nabídne návštěvníkům letního aquaparku (zóna 4) rychlé občerstvení 

doplněné o cukrovinky a zmrzlinu. 

 

V areálu samoobslužné restaurace a venkovního zařízení jsou přijímány stravenky „Tiket 

Restaurant“ a v samoobslužné restauraci dále platební karty. Platba čipovým systémem  

je umožněna v samoobslužné restauraci, v aqua baru a ve wellness baru. Celé restaurační 

zařízení čítá 11 kmenových zaměstnanců. Při velkém provozu (převážně o víkendech) 

vypomáhají brigádníci. 

 

Součástí areálu je také: 

 herna pro děti – dětský koutek se nachází přímo ve vstupní hale společně  

se samoobslužnou restaurací a recepcí. Herna je vybavena hračkami  

a vyzdobena malbami na stěnách. 
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 ošetřovna – v přízemí areálu 

 sklad pomůcek – tento sklad je určen pro úschovu pomůcek Plavecké školy a Baby 

clubu Katka 

 

 

4.5 Marketingový mix aplikovaný na Aquapark Uherské Hradiště 

 

4.5.1 Produkt 

Areál Aquapark Uherské Hradiště je dlouhodobým výsledkem projektu přestavby 

bývalého plaveckého bazénu a venkovního koupaliště. Hlavním produktem tohoto areálu 

jsou nabízené služby, kterých je dostatek. 

 

4.5.2 Cena 

Celková hodnota projektu byla vyčíslena částkou cca. 250 mil Kč. Projekt financuje 

samotné město Uherské Hradiště, a to pomocí úvěru. Proto musí být ceny nabízených 

produktů stanoveny tak, aby docházelo k plnění předem daných finančních plánů (zejména 

dosažení nutného zisku). Dalším důležitým hlediskem při stanovování cen musí být 

zohlednění cenové relace v blízkém okolí. I demografický faktor v této problematice  

má své opodstatnění (zvýhodněné vstupné pro studenty, důchodce, apod.). Ceník platný 

k datu 11.2.2011 (viz obr. 4.3). 

 

Děti do výšky 100 cm mají vstup zdarma. Zvýhodněné vstupné mohou uplatnit děti  

do 150 cm, studenti (po předložení dokladu o studiu), senioři nad 65 let (platný doklad 

totožnosti), ZTP, ZTP/P s doprovodem. 
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Obr. 4.3: Ceník 

 

Zdroj: http://www.aquapark-uh.cz/informace/22/ 

Jednorázové vstupenky se kupují na recepci aquaparku. Návštěvník dostane bezplatně 

zapůjčený čip, prostřednictvím kterého čerpá nabízené služby. Další podmínky  

a vysvětlivky vztahující se k ceníku jsou uvedeny v příloze č.3. 

 

4.5.3 Místo 

Město Uherské Hradiště se nachází na území Zlínského kraje. Ke 14.1.2011 má město 

Uherské Hradiště 25 969 obyvatel. Město Uherské Hradiště obklopují tři krajská města, 
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Zlín (ve vzdálenosti 27 km), Brno (ve vzdálenosti 73 km) a město Olomouc (vzdáleném  

68 km). Areál aquaparku je situován v blízkosti sportovišť města (např. Fotbalový stadion 

Miroslava Valenty, atletický stadion, sportovní hala, zimní stadion atd.). 

Hlavní vstup do aquaparku se nachází v pěší zóně na Sportovní ulici. V blízkosti 

aquaparku se nachází několik parkovišť: 

 Parkoviště u kina Hvězda se závorovým systémem - pro návštěvníky platí 

zvýhodněné parkovné. Pokud si návštěvník vezme parkovací kartu s sebou, bude 

mu na recepci aquaparku po zakoupení vstupenky a předložení parkovací karty 

odečteny tři hodiny z doby parkování (pro návštěvníky letního koupaliště  

pět hodin). 

 Parkoviště před zimním stadionem. 

 Parkoviště podél Sportovní ulice - pouze pro držitele průkazu ZTP. 

Pro cyklisty je před hlavním vstupem i letním vstupem k dispozici dostatečné množství 

stojanů na kola. 

 

4.5.4 Propagace 

Propagace je také velmi důležitým faktorem v oblasti veřejného mínění, a to zejména 

proto, aby se zvýšila návštěvnost tohoto objektu. Největší zásluhu na tom má samotné 

město Uherské Hradiště. Propagace tohoto areálu probíhá prostřednictvím internetových 

stránek města, následně internetových stránek samotného aquaparku, inzerce v tisku, 

Městského informačního kanálu (televize Slovácko, magazín TV Slovácko), rozhlasu 

apod. 

 

4.6 Čipový systém 

 

Návštěvník se v areálu pohybuje prostřednictvím čipového systému. Vstup do jednotlivých 

zón, obsluha šatních a bezpečnostních skříněk, platba za doplňkové služby a za občerstvení 

je zajišťována prostřednictvím čipu ve formě tzv. čipových hodinek. Návštěvníci, kteří  
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si zakoupí jednorázové vstupné, dostanou bezplatně zapůjčený čip na recepci po zaplacení 

vstupného. Abonenti (předplatitelé) si zakoupí čip do osobního vlastnictví a po dobití 

kreditu mohou čerpat všechny služby prostřednictvím tohoto čipu. 

Čas pobytu v zóně 1 se začíná počítat po přiložení čipu ke čtečce turniketu. Pomocí čipů 

návštěvník ovládá i skříňky na cennosti, které jsou umístěné po pravé straně za vstupním 

turniketem. 

 

Po vstupu do prostoru společných šaten může návštěvník použít převlékací boxy  

k převlečení do plavek. Pro uzamčení/odemčení šatní skříňky přiloží návštěvník čip  

na zámek a zatlačí. Držitelé jednorázových vstupenek mají 15min (25min rodiny  

a ZTP) bonus na převlečení do/z plavek. 

 

V prostoru šaten a v bazénových halách jsou umístěné infoterminály, kde se po přiložení 

čipu zobrazí název vstupenky, aktuální zóna, zbývající čas bez bonusu na převlečení/kredit 

a číslo šatní a bezpečnostní skříňky. 

 

Při odchodu zákazníka jsou v prostoru recepce umístěny dva turnikety. Jeden pouze  

pro abonenty a druhý pro jednorázový vstup. Jedná se o tzv. pohlcovač čipů,  

kdy návštěvník čipové hodinky vloží dovnitř turniketu a může odejít případě nepřekročení 

limitu. Pokud se však rozsvítí červená kontrolka, návštěvník musí uhradit doplatek  

za přečerpané služby. 

 

 

4.7 Vodní aktivity 

 

Pro návštěvníky je také přichystáno několik služeb ve formě pohybových vodních aktivit,  

a to jak pro dospělé, tak i pro nejmenší. Většina těchto akcí je zprostředkována Plaveckou 

školou Uherské Hradiště nebo Aerobic studiem Katka Bočková. 

 

Aqua aerobic 

Forma cvičení ve vodě s hudebním doprovodem. Dochází ke zpevňování svalstva, jež vede 

k správnému držení těla. Aqua aerobik je však díky nadlehčování těla vodou daleko 

šetrnější ke kloubům a páteři než stejné cvičení v tělocvičně. 
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Aqua step 

Cvičební metoda se stepem, který je připevněný na dně bazénu. Tento způsob cvičení  

je velmi podobný „suchému“ stepu v tělocvičně, ale díky nadlehčování těla vodou  

je mnohem šetrnější ke kloubům. Podobně jako aqua-aerobik má i aqua-step velmi 

pozitivní vliv na pohybovou soustavu a celkové držení těla. 

 

Aqua tae-bo 

Forma aerobního cvičení s prvky bojových umění a hudebního doprovodu. Nejedná  

se o výkonnostní aktivitu, proto je určeno široké veřejnosti bez rozdílu věku či kondice. 

 

Aqua zumba 

Aerobní cvičení s prvky různých tanečních stylů (salsy, merengue, reggaetonu, tanga, 

rockenrollu, country…) za doprovodu latinsko-amerických hudby. Opět dochází díky vodě 

k menšímu zatěžování pohybové soustavy. 

 

Plavání těhotných 

Jedná se sportovní aktivitu určenou pro těhotné ženy a to po dobu celého těhotenství.  

Při této aktivitě dochází ke zpevňování svalstva celého těla, které je pak lépe připraveno  

na fyzicky náročný porod i dobu po něm. 

 

Vanové plavání kojenců 

Při tomto plavání kojenců a batolat dochází kromě otužování také rozvoj koordinace, 

rovnováhy a orientace dítěte. Důležitou roli hraje i vytváření pevného citového pouta mezi 

dítětem a rodiči. 

 

Baby plavání 

Tento kurz je určen pro nejmenší, při nichž se děti seznamují s vodou, správným dýcháním 

a základy plavání. 

 

Plavání dětí 

Nabízí kroužky výuky plavání dětí od 3 do 15 let. 
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Plavání dospělých 

Jedná se o plavání dospělých. A to ve dvou stupních – základní a zdokonalovací. 

 

Plavecký oddíl 

Určeno pro plavce od 7 let, kde dochází ke zdokonalování různých plaveckých stylů. 

Pravidelné tréninky pak připravují nadané plavce na závodní plavání. 

 

Divelive.cz - potápěčský a jachtařský klub 

Nabízí zkušební ponory s kompletní potápěčskou výstrojí v doprovodu instruktora, včetně 

teoretického školení. Potápěčský klub se schází na plaveckém bazénu pravidelně každý druhý 

pátek od 19:00 - 20:30 hodin od října do března (od června pak dle zájmu v letním aquaparku). 

Další nabídkou tohoto klubu jsou kurzy potápění s přístrojem, freedivingu i námořního 

jachtingu. 

 

            Plavecká škola 

  Hlavní činností jsou: 

- výuka plavání žáků základních škol 

- výuka plavání dětí mateřských škol 

 Nabízené vodní aktivity: 

- plavání těhotných 

- kroužky plavání kojenců a batolat - od 6 měsíců do 3 let s asistencí rodičů 

- kroužky plavání dětí - od 3 do 15 let bez asistence rodičů 

- plavání dospělých - základní a zdokonalovací kurzy 

- kurzy záchrany tonoucího 

- aqua aerobic 

- aquabike 

- individuální výuka. 

 

Aquapark v současně době prochází zkušebním obdobím, které potrvá až do června 2011. 

Následně dojde ještě k půlroční zatěžovací zkoušce provozu venkovní části. V průběhu 

zkušební lhůty od doby otevření aquaparku pro veřejnost docházelo k četným problémům. 

Jednalo se zejména o tobogán Black hole, který byl příčinou mnoha zdravotních problémů 

návštěvníku aquaparku a byl tak veřejnosti na nějakou dobu uzavřen. Tento problém  

byl odstraněn a tobogán je opět v provozu.  
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4.8 Plavecká škola 

 

Plavecká škola Uherské Hradiště je účelové školské zařízení, jehož hlavním posláním  

je výuka plavání žáků základních škol v rámci povinné tělesné výchovy. Povinnou výuku 

plavání realizuje plavecká škola u všech základních škol regionu Uherské Hradiště, 

Uherský Brod a nově i okolí Luhačovic. Povinné výuky plavání se zúčastňují hlavně  

žáci 2. a 3.tříd. Výuku plavání v rámci hodin tělesné výchovy poskytuje plavecká škola 

také všem ostatním ročníkům základních škol. Obsahem výuky plavání je učivo obsažené  

v rámcových vzdělávacích programech ZŠ, dále také prvky branného plavání, prvky 

dopomoci unavenému plavci a záchrany tonoucího. V posledním období největší rozmach 

zaznamenala předplavecká výuka žáků 1. tříd základních škol, kde se jedná nejenom  

o logické pokračování předplavecké výuky dětí mateřských škol, ale především plní přání 

rodičů, kteří mají zájem, aby jejich děti dosáhly plavecké dovednosti co nejdříve. 

K lepšímu využití hospodářských možností a odbornosti zaměstnanců organizuje Plavecká 

škola Uherské Hradiště bohatou doplňkovou činnost. Plavecká škola Uherské Hradiště 

pamatuje obsahem výuky a přístupem také na děti a žáky praktických a speciálních škol, 

stejně tak na handicapované jedince.  

 

Plavecká škola Uherské Hradiště je příspěvkovou organizací Zlínského kraje. Hlavní 

činností je poskytování výuky plavání žákům základních škol v rámci povinné výuky 

tělesné výchovy. Doplňkovou činností je poskytování tělovýchovných služeb. Ředitelem 

této organizace je pan Mgr. Ladislav Botek. Metodikem – zástupce statutárního orgánu  

je Mgr., Bc. Eva Houšková. Plavecká škola má celkem 3 střediska. Zástupcem ředitele – 

středisko Uherské Hradiště je Bc. Hana Pentlová. Ve středisku Uherský Brod je zástupcem 

ředitele Miroslava Prná a ve středisku Luhačovice Mgr. Kateřina Měrková. Organizační 

struktura Plavecké školy je zobrazena na obr. 4.4. 
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Obr. 4.4: Organizační struktura Plavecké školy 

 

 

Zdroj: interní materiály Plavecké školy 
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4.9 SWOT analýza 

V této kapitole zjistíme prostřednictvím uvedené marketingové metody silné a slabé 

stránky, příležitosti a hrozby aquaparku. 

 

Tab. 4.3: SWOT analýza 

 

Silné stránky Slabé stránky 

 nedostačující počet kvalitních 

letních koupališť ve Zlínském 

kraji 

 možnost celoročního provozu 

(venkovní i krytá část) 

 významnost cestovní ruchu – 

atraktivní prostředí Uherského 

Hradiště a regionu Slovácka 

 bohatý program kulturních akcí 

zejména v letních měsících 

 široké spektrum nabízených 

doplňkových služeb 

(kadeřnictví, nehtové studio, 

restaurace,…) 

 moderní vzhled celého areálu 

 dopravní dostupnost k samotnému 

areálu 

 nedostatečná reklama 

 vysoké ceny na placených 

parkovištích 

 těsná blízkost vícepodlažních 

obytných budov 

 

Příležitosti Hrozby 

 růst oblíbenosti aquaparků 

 podpora cestovního ruchu  

a sportování ze strany obce, 

státu, Evropské unie 

 ochota lidí podniknout delší cesty 

za rekreací a zábavou 

 velký boom zdravého životního 

stylu, kde dochází k vyšší 

návštěvnosti sportovních  

a relaxačních zařízení 

 zvyšování spotřebitelských výdajů 

na rekreaci a kulturu 

 cílová skupina mladých studujících 

lidí, kteří se zakládáním rodiny 

čekají na pozdější dobu, své 

finance utrácejí právě za volný 

čas 

 vybudování nové dopravní 

infrastruktury v okolí města 

 vliv ekonomické krize a její 

nepříznivý dopad na 

ekonomickou situaci obyvatel 

 nejistá situace na trhu práce 

 konkurence, zejména v nedalekém 

aquaparku Delfín v Uherském 

Brodě 

 změna spotřebního chování 

domácností směrem ke tvorbě 

úspor 

 přírodní katastrofy - povodně 

 

Zdroj: vlastní 
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Silné stránky 

Jendou ze silných stránek nově vzniklého aquaparku je ta, že se ve Zlínském kraji 

nenachází žádný v takové míře konkurující aquapark. Jeden aquapark se nachází 

v Uherském Brodě – CPA Delfín, který však nenabízí takové moderní zázemí letního 

koupaliště jako je tomu v Uherském Hradišti. Další letní koupaliště na území 

Uherskohradišťska se nachází např. ve Starém Městě či Kunovicích, ale zdaleka ne tak 

atraktivní. 

Další silnou stránkou je celoroční provoz jak venkovní tak kryté části. Významnou úlohu 

zde sehrává cestovní ruch. Jak samotné město Uherské Hradiště, tak i celý region Slovácko 

láká na toto území mnoho lidí, kteří mohou být potenciálními návštěvníky. S tímto 

regionem také neodmyslitelně souvisí mnoho akcí konaných zejména v letních měsících, 

např. Letní filmová škola, Kunovské léto a také Slovácké slavnosti vína. Tyto akce sem 

přitáhnou několik tisíc zájemců. V neposlední řadě je další výhodou aquaparku široké 

spektrum nabízených doplňkových služeb. Mezi stěžejní patří restaurace umístěná  

ve vstupní hale aquaparku, dále také kadeřnictví, nehtové studio, masáže apod.  

 

Slabé stránky 

Mezi slabou stránku lze zařadit dostupnost k samotnému areálu. Parkoviště určené  

pro tento aquapark se nachází pár set metrů od areálu, což tento objekt docela 

znevýhodňuje. Parkoviště, které se nachází v těsné blízkosti, je určen pouze pro držitele 

průkazu ZTP a pro zásobování. S tím souvisí i vysoké ceny na placených parkovištích. 

Tento fakt může odradit budoucí klientelu. Jako nepříznivé lze uvést také nepřiměřené 

množství poutačů vztahujících se na této zařízení (např. okolo hlavních komunikací, 

v centru města apod.). Za další nevýhodu lze pokládat výskyt mnoha vícepodlažních 

obytných budov, což narušuje především zdejší panorama. 

 

Příležitosti 

Podobná zařízení prožívají v současné době veliký boom, proto tento fakt lze zahrnout 

mezi příležitosti. Tyto objekty, jak jejich výstavba, tak i následné otevření, bývají většinou 

hodně medializované, především prostřednictví televize, rádia, tisku – regionálním, 

ale i celorepublikovém. Významným faktorem je také podporování cestovního ruchu  

a zejména sportování ze strany obce, státu a také Evropské unie. Podpora a hlavně 

financování od těchto subjektů tvoří velmi důležitou roli ve výstavbách podobných objektů 

a hlavně možnost následného fungování. S tím souvisí i ochota lidí podniknout cesty  
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za takovými zařízeními i přes větší dálky. Současný boom zdravého životního stylu dává 

tomuto zařízení také příležitost rozkvětu zejména návštěvnosti. S tím souvisí i neustálý 

zájem spotřebitele o nové sportovní zážitky, rekreaci a kulturu. Velkou část návštěvníků 

tvoří také skupiny mladých studujících lidí, kteří se zakládáním rodin čekají na pozdější 

dobu, tudíž jejich finance míří právě do takových objektů. Jejich prioritou je poznávání 

nových věcí, zážitkovost a učení se neustále něčemu novému. Na území 

Uherskohradišťska dochází k neustálému rozvoji infrastruktury, což se jeví také jako 

pozitivum.  

 

Hrozby 

Hrozbou několika posledních měsíců je vliv ekonomické krize a její následný nepříznivý 

dopad na ekonomickou situaci obyvatel. Lidé se musejí hodně ohlídat po finanční stránce, 

což vede k úsporám a přehodnocování situace co si koupit a nekoupit. S touto 

problematikou souvisí i trh práce, který je velmi problematický. Stále je tu fakt, že mnoho 

lidí nejen na Uherskohradišťsku, ale i v celé České republice, je nezaměstnaných. Jako 

největší hrozbu bych uvedla konkurenci týkajícího se především vnitřního areálu. Ta od 

aquaparku v Uherském Hradiště není úplně vzdálená, nachází se v Uherském Brodě. 

Hrozbou nejen aquaparku, ale i celého okolí, mohou být případné přírodní katastrofy, 

zejména pak povodně. 

 

4.10 Výsledky dotazníkového šetření 

 

Při dotazníkovém šetření jsem zjišťovala především spokojenost zákazníku se službami 

aquaparku. Toto šetření jsem prováděla v březnu 2011. Hlavním záměrem bylo zjištění 

potřeb a názorů obyvatel ve sféře volnočasového vyžití jak v plaveckém a zábavném 

bazénu, tak i v části sloužící regeneraci a wellness. Dotazník obsahoval 18 otázek.  

Byl rozdán celkem 60 návštěvníkům aquaparku, následně jsem získala odpovědi  

od 45 respondentů. Dotazníky byly respondentům rozdány osobně, nebo elektronickou 

formou. Většina otázek v dotazníku měla uzavřenou formu v podobě dichotomických, 

polytomických, a filtračních otázek. Dotazník je součástí příloh (příloha č. 1).  
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Pohlaví respondentů: Z celkové počtu 45 respondentů tvoří 56% muži a 44% ženy  

(viz graf 4.1). 

 

Graf 4.1: Pohlaví respondentů 

Pohlaví

56%

44%

muž žena
 

Zdroj: vlastní 

 

Rozložení respondentů dle věkové hranice: Největší skupinou respondentů vyplňujících 

dotazník, se pohybovalo ve věkové kategorii 15 - 24 let (47%). Následovala věková 

hranice 25 – 34 let (29%), 45 – 54 let (16%), 35 – 44 let (4%) a poslední dvě skupiny  

ve věkové hranici 55 – 64 let a 65 let a více se 2% (viz graf 4.2). 

 

Graf 4.2: Věk respondentů 
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Zdroj: vlastní 
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Současná ekonomická aktivita: Z celého výběrového vzorku bylo 45ti osob bylo  

ve skupině zaměstnaný(á) 52% dotázaných. Další početnou skupinou, která tvoří  

36% z celkového počtu respondentů, byli studenti, následně nezaměstnaní a podnikatelé 

(4%), důchodci (2%) a poslední skupinu (také 2%) tvoří ženy na mateřské dovolené  

(viz graf 4.3). 

 

Graf 4.3: Ekonomická aktivita 
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Zdroj: vlastní 

 

Četnost návštěv aquaparku: Respondenti uvedli, že návštěva aquaparku je převážně 

nepravidelná (64%), dále 18% respondentů navštěvuje aquapark jednou týdně,  

11% vícekrát týdně a poslední skupina respondentů jednou měsíčně (7%) (viz graf 4.4). 

 

Graf 4.4: Četnost návštěv 
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Zdroj: vlastní 
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Místo bydliště: V této otázce uvedlo 24% respondentů jako místo svého bydliště přímo 

město Uherské Hradiště. V okrese Uherské Hradiště bydlí 54% respondentů, kde uváděli 

místo svého trvalého bydliště obce jako Bílovice, Březolupy, Jarošov, Staré Město, 

Kněžpole, Sušice, Topolná, Jalubí a Buchlovice. A 22% dotazovaných bydlí v jiném 

okrese, uvedeny byly obce jako Napajedla, Otrokovice či Břeclav (viz graf 4.5). 

 

Graf 4.5: Místo bydliště 

Vaše místo bydliště?

24%

54%

22%

Uherské Hradiště

okres Uherské Hradiště

jiné

 

Zdroj: vlastní 

 

 

Návštěvnost jiných aquaparků: Skoro třetina respondentů uvedla, že nenavštěvuje jiný 

aquapark než zmiňovaný Aquapark Uherské Hradiště (27%). Zbytek respondentů  

(73%) navštěvuje i jiný aquapark. Mezi nejčastěji uvedené patří CPA Delfín (63%), dále 

byly uváděny aquaparky či plavecké bazény v Olomouci, Brně, Zlíně apod. Někteří 

respondenti uváděli i návštěvy podobných zařízení v zahraničí (viz graf 4.6). 
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Graf 4.6: Návštěvnost u konkurenčních aquaparků 
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ne
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Zdroj: vlastní 

 

 

Způsob dopravy: Největší část respondentů se do aquaparku dopravila automobilem  

(66%). Další početnou skupinou byli pěší (18%). Další způsob dopravy byl pomocí 

autobusu (9%) a na kole (7%). V nabídce byla uvedena ještě odpověď „vlak“, kterou však 

ani jeden respondent nevyužil (viz graf 4.7). 

 

Graf 4.7: Způsob dopravy 
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Zdroj: vlastní 
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Spokojenost s dostupností areálu: V souvislosti s předchozí otázkou uvedlo celých  

40% respondentů, že je velmi spokojeno s dostupností areálu aquaparku. Následně  

36% respondentů je spíše spokojeno, 22% spokojeno a 2% velmi nespokojeno. Odpověď 

spíše nespokojen nebyla ani jednou vybrána (viz graf 4.8). 

 

Graf 4.8: Dostupnost areálu 
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Zdroj: vlastní 

 

Informovanost o aquaparku: Na danou problematiku odpovědělo 57% respondentů, 

že se informuje pomocí internetu. Další nejčastější odpovědí (36%) byly informace  

od přátel, rodiny a známých. Následovala odpověď z tisku (5%) a z propagačních 

materiálů (2%) (viz graf 4.9). 

 

Graf 4.9: Informovanost o aquaparku 
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Návštěvnost jednotlivých zón: Ze všech respondentů uvedlo 54%, že nejvíce navštěvují 

zónu 1 (plavecký bazén). Zábavný bazén je nejčastěji využíváno 42% respondentů a zónu 

3 (relaxace a wellness) nejčastěji navštěvuje 4% (viz graf 4 10). 

 

Graf 4.10: Návštěvnost jednotlivých zón 
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Zdroj: vlastní 

 

Spokojenost se službami: U této otázky se respondenti vyjadřovali vzhledem  

ke spokojenosti se službami, kde známkovali tyto služby jako ve škole (1 - nejlepší,  

5 - nejhorší). Z tabulky č. 4.4 lze vyčíst, že nejčastější známkou byla známka „2“ a „3“, 

přičemž známku „5“ nevyužil ani jeden respondent, 40% respondentů se vyjádřilo 

k problematice dostupnosti velmi kladně. 

 

Tab. 4.4: Spokojenost se službami 

  

1 2 3 4 5 

počet % počet % počet % počet % počet % 

wellness 9 20,0% 21 46,7% 13 28,9% 2 4,4% 0 0% 

sportovní vyžití 10 22,2% 25 55,6% 8 17,8% 2 4,4% 0 0% 

cenová relace 5 11,1% 17 37,8% 19 42,2% 4 8,9% 0 0% 

dostupnost 18 40,0% 17 37,8% 6 13,3% 4 8,9% 0 0% 

personál 11 24,4% 21 46,7% 10 22,2% 3 6,7% 0 0% 

Zdroj: vlastní 

 

Spokojenost se zaměstnanci: Zde se respondenti vyjadřovali v souvislosti se spokojeností 

se zaměstnanci aquaparku. I v tomto případě, stejně jako u předchozí otázky, byla 

nejčastější známka „2“, a to ve všech případech (viz tab. 4.5). 
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Tab. 4.5: Spokojenost se zaměstnanci 

  

1 2 3 4 5 

počet % počet % počet % počet % počet % 

recepční 12 26,7% 24 53,3% 9 20,0% 0 0,0% 0 0,0% 

plavčíci 11 24,4% 21 46,7% 9 20,0% 3 6,7% 1 2,2% 

pracovníci úklidu 8 17,8% 21 46,7% 14 31,1% 2 4,4% 0 0,0% 

Zdroj: vlastní 

 

 

Cenová relace: V následující otázce označilo 67% respondentů ceny nabízených služeb  

za adekvátní. Dále 29% označilo odpověď vysoké, 4% odpověď nevím a pak si žádný 

z respondentů nemyslí, že by ceny byly nízké (viz graf 4.11). 

 

Graf 4.11: Cenová relace 

Jaké jsou podle Vás ceny služeb aquaparku?
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Zdroj: vlastní 

 

 

Doplňkové služby: Z odpovědí, které byly respondentům nabídnuty, nevyužívá většina 

respondentů (51%) žádné doplňkové služby. Menší polovina (47%) využívá především 

místní restauraci, kadeřnictví a nehtové studio využívají 2% respondentů a prodejnu  

se sportovními potřebami nevyužil žádný z respondentů (viz graf 4.12). 
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Graf 4.12: Doplňkové služby 
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Zdroj: vlastní 

 

 

Nabídka služeb: Z nabízenými službami aquaparku je spokojeno 87% respondentů. Pouze 

13% respondentů odpovědělo, že spokojeno není. Tato skupina respondentů pokračovala 

otázkou č.17, ve které měla vyjádřit, jaké služby zde postrádá. Zde bylo uvedeno, že jim 

schází převážně solárium. Dále měli také výhrady na již nabízené služby – manikúra, 

pedikúra. Problémem bylo, že se zákazníci musí předem objednávat, což většině 

respondentů nevyhovovalo (viz graf 4.13). 

 

Graf 4.13: Nabídka služeb 
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Otevírací doba: Další otázka se týkala spokojenosti s otevírací dobou aquaparku. Většina 

respondentů je se současnou otevírací dobou spokojena (93%). Avšak 7% spokojeno 

nebylo. Těmto respondentům by vyhovovala otevírací doba do 23:00 a možnost návštěvy 

wellness i v ranních hodinách (viz graf 4.14). 

 

Graf 4.14: Otevírací doba 
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Zdroj: vlastní 

 

 

Celková spokojenost: Necelá polovina (47%) respondentů je spíše spokojena s celkovou 

úrovní aquaparku, 44% je spokojeno, 7% velmi spokojeno, 2% velmi nespokojeno  

a odpověď spíše nespokojen neoznačil ani jeden z respondentů (viz graf 4.15). 

 

Graf 4.15: Celková spokojenost 
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Respondentům bylo umožněno vyjádřit se i k věcem, které v samotném dotazníku řešeny 

nebyly, nebo jen velmi okrajově. Někteří respondenti poukazovali na bezpečnost tobogánu, 

na výzdobu v celém areálu (např. výzdoba pomocí umělých květin), větší počet atrakcí, 

skokanský a odrazový můstek apod. Byly i zmínky týkajícího se nedostatku vysoušečů 

vlasů a většina maminek zde postrádalo přebalovací pult. Tyto dva problémy byly však  

po uzavření dotazníku odstraněny. Časté výtky se objevovali v prostoru šaten, kde byl 

kladen důraz na nedostatek laviček v celém tomto prostoru, zejména pak mezi skříňkami. 

Mnoho respondentů nebylo spokojeno s velmi krátkou dobou vyhrazenou na převlečení. 
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5 Shrnutí výsledků šetření, náměty, připomínky, doporučení 

V této části se budu zabývat shrnutím veškerých zjištěných výsledků šetření, následně 

náměty, připomínky a doporučeními, které by vedly ke zlepšení kvality služeb a k větší 

spokojenosti návštěvníků aquaparku. Uvedená doporučení vycházejí z analýz prováděných 

v této práci. 

 

Propagace 

K tomu, aby byl aquapark ekonomicky udržitelný, musí mít dostatek návštěvníků.  

To záleží především na dostatečné propagaci produktu a tím pádem celého aquaparku.  

Propagace je uskutečňována prostřednictvím internetových stránek, dále prostřednictvím 

tisku, TV apod. Zde bych podotkla, že na webových stránkách aquaparku by se mohly 

objevit online záběry přímo z prostor aquaparku a také virtuální prohlídka celého areálu. 

Další působivá reklama by mohla mít podobu billboardů, které by byly umístěny nejen  

ve městě Uherské Hradiště, ale i mimo tento region. Bohatší označení upozorňující  

na aquapark by mohlo být i v centru města a jeho bezprostřední blízkosti. Vhodný dopad 

na potencionální zákazníky by mohla mít i reklama umístěná v tisku, jako např. týdeník 

Sedmička, která se dostává k širokému spektru obyvatelstva tohoto kraje, jelikož  

je zdarma. 

 

Cena 

Cena služeb hraje v tomto odvětví velmi důležitou roli. V našem případě se vyjádřila 

většina respondentů tak, že považuje stanovené ceny za adekvátní (67%).  

Asi 29% respondentů uvádělo, že ceny jsou vysoké. I přesto, že se nejedná o většinu, 

doporučila bych, aby občas došlo na různé slevy z cen (zvýhodněné vstupné dětem za 

vysvědčení apod.). 

  

 

Otevírací doba 

Jak ze samotného dotazníku vyplynulo, většině návštěvníků (93%) současná otevírací doba 

vyhovuje. I přesto se vyskytly připomínky, kdy by mohlo dojít k prodloužení otevírací 

doby jak přes pracovní týden, tak i o víkendu až do 23:00, což by mohlo vést také  

ke zlepšení z hlediska ekonomického přežití. Otevírací doba zóny 3 by mohla být  

dle zákazníků upravena také, a to otevření i v dopoledních hodinách.   
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Vybavení 

Někteří respondenti si stěžovali na nedostatečnou vybavenost v prostorách tohoto areálu. 

Jednalo se především o vysoušeče, které byly však po řadě stížnosti doinstalovány. 

Některým zákazníkům schází v prostorách šatny lavičky, proto bych doporučovala tento 

nedostatek též odstranit. Především umístění odkládacích laviček mezi šatními skříňkami, 

jelikož si návštěvník musí odkládat zavazadla často na mokrou podlahu.   
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6 Závěr 

Tématem mé bakalářské práce byla Analýza managementu Aquaparku Uherské Hradiště, 

který vznikl na místě původního plaveckého areálu, který již nevyhovoval technickým  

a hygienickým normám. Předmětem této práce byla především analýza daného objektu 

z hlediska vybavenosti, spektra nabízených služeb, spokojenosti zákazníků. 

 

V úvodu své bakalářské práce jsem se zabývala vymezením teoretických pojmů, kde došlo 

k vysvětlení problematiky managementu, marketingu, funkce manažera, organizační 

struktury, problematiky služeb apod. Následovně došlo k vysvětlení pojmů souvisejícími 

s použitými metodami, které byly v bakalářské práci použity. Mezi ně se řadí metoda 

dotazování, konkrétně dotazník. Pomocí nástrojů marketingového mixu jsem blíže 

definovala pojmy jako produkt, místo, cena a propagace. 

 

V praktické části jsem popsala současný stav tohoto objektu. Stručně jsem se zabývala 

historií města, ve kterém se tento areál nachází. Poté jsem provedla analýzu areálu 

vzhledem k nabízeným službám a atrakcím. Jednotlivé nástroje marketingového mixu jsem 

aplikovala na areál a v neposlední řadě jsem provedla i SWOT analýzu.  

 

Informace získané pro svou bakalářskou práci jsem získala z primárních a sekundárních 

zdrojů, které byly v prvním případě získávány z internetových stránek nebo interních 

materiálů. Druhý zdroj, který jsem zde uvedla, byl čerpán z osobních schůzek a posléze  

i z elektronické komunikace. Poskytnuté informace měly sloužit k provedení výše 

zvolených metod s cílem analyzovat postavení aquaparku na trhu. Z šetření vyplynulo,  

že aquapark se potýká s jistými nedostatky, které lze hlavně připsat velmi krátké době 

provozu. Většina návštěvníků je přesto s provozem a nabízenými službami spokojena. 

 

V části týkající se připomínek a doporučení jsem uvedla pár poznatků, které vyšly zejména 

z dotazníkového šetření, např. vybavenost šaten, otevírací doba apod. Cíl práce, který byl 

vytýčen na začátku této bakalářské práce, byl splněn. Došlo k analýze provozu aquaparku 

v oblasti nabídky služeb, spokojenosti zákazníků a také samotného managementu 

aquaparku (popis organizační struktury). 
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